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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema as rotinas trabalhistas e previdenciárias no departamento 

de pessoal de empresas no geral, buscando explicar os procedimentos que ocorrem com a 

entrada do empregado em uma organização até o seu desligamento, possibilitando aos 

acadêmicos uma interação maior sobre as rotinas trabalhistas e previdenciárias, estas rotinas 

se iniciam com a admissão do empregado, tendo como sequencia a manutenção do mesmo, 

sendo aplicada como ordena a CLT e executando o pagamento de salário e benefícios, 

pagamento de impostos, taxas, obrigações; e por fim demonstrar o desligamento do 

empregado, onde ocorre a rescisão contratual e pagamento dos mesmos através de 

homologação. O trabalho desenvolveu-se através de pesquisa bibliográfica, utilizando-se 

como base a matéria de estágio supervisionado. Levando-se em conta o que foi apresentado, 

concluiu-se o entendimento sobre as técnicas utilizadas nas rotinas trabalhistas e 

previdenciárias no departamento de pessoal nas empresas. 
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de Funcionário.
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema demonstrar as pratica trabalhistas e previdenciárias 

no departamento de pessoal, tendo como base as rotinas de trabalhos exercidos pelos 

escritórios de contabilidade, os quais têm como obrigatoriedade contribuir com a legislação 

trabalhista, evitando procedimentos ilegais. 

O departamento de pessoal tem como função aplicar as praticas trabalhistas com a 

administração das empresas na movimentação dos funcionários, elaborando de acordo com a 

CLT a folha de pagamento, férias, décimo terceiro salário, rescisão de contrato de trabalho 

tanto para contratos com tempo determinado como para indeterminados, gerar os encargos 

sociais e gerar as demais informações como Guia de Recolhimento de FGTS e de 

Informações à Previdência Social (GFIP), Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 

(GRRF), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) e Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF). 

 

1 ROTINAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

 

As praticas trabalhistas e previdenciárias executadas no Departamento de Pessoal são 

divididas em três etapas, a primeira é a admissão do funcionário na empresa criando assim o 

vinculo empregatício. A segunda etapa é a manutenção do funcionário aplicada sobre a 

legislação da CLT e executando o pagamento de salário e benefícios, pagamento de taxas, 

impostos e contribuições. A terceira etapa é o desligamento do funcionário, onde se tem a 

rescisão contratual e pagamento dos mesmos através de homologação perante órgãos oficiais. 

 

1.1 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

 

Departamento Pessoal ou de Pessoas é o nome dado ao setor que cuida das rotinas 

trabalhistas e previdenciárias dentro das empresas. As práticas deste setor são orientadas pela 

legislação trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; Constituição Federal, 

Convenções Coletivas, entre outras). É nesse setor que organizam-se as questões técnicas para 

recrutamento, contratação, capacitação, desligamento e orientação tanto do empregado como 

para o empregador. 



 

 
 

 
 

Esse departamento lida tanto com as questões técnicas especificas quanto com 

programas de investimento nos colaboradores, organizando e promovendo atividades para o 

bem estar, motivação e qualificação dos profissionais empregados. Zelando pela relação 

empregado e empregador e pelo cumprimento das exigências legais desta relação. 

 

1.1.1 Registro de Funcionários 

 

Segundo Brasil (1943), Art. 41º da CLT “em todas as atividades será obrigatório para 

o empregador o registro dos respectivos trabalhadores (...).” 

Esse registro do trabalhador deve acontecer antes do inicio das atividades para o 

empregador, podendo ser feito em livros, fichas ou sistemas eletrônicos, contendo os dados de 

identificação pessoal, dados de sua carteira de trabalho, dados do contrato de trabalho firmado 

(salário, data de admissão, local e horário de trabalho, inscrição no PIS/FGTS, entre outros) e 

demais informações/acontecimentos ao longo do vínculo empregatício. 

 

1.1.1.1 Contrato de Experiência; demais obrigações 

 

O contrato de trabalho é um acordo entre empregado e empregador que rege a 

relação de trabalho estabelecida. Pode ser tácita ou expressa. Quando da admissão de um 

empregado, o empregador pode propor que seja estabelecido um contrato a termo de 

experiência entre as partes disposto no art. 445 da CLT ( Brasil, 1943), preestabelecendo um 

período de vigência que não pode ultrapassar 90 dias e deve ser anotado, quando celebrado, 

na carteira de trabalho do empregado. 

Como em todas as modalidades de contrato, os de trabalho também impõem 

penalidade se descumpridas suas cláusulas, devendo sempre ser observada a legislação. 

Em outras obrigações relacionada ao vínculo empregatício estabelecido, tem-se 

verbas que não constituem diretamente salário para os funcionários, ou seja, obedecem regras 

especiais e não são somadas a remuneração total para fins de cálculos trabalhistas ou 

previdenciários, mas que são assistidas por lei e, havendo enquadramento do mesmo, devem 

ser repassadas: 

- Vale Transporte: é garantido pela Lei Federal nº 7418 de 1985, que estabelece as diretrizes 

com relação ao benefício do vale transporte e da outras providências; respalda o empregador, 

o empregado e a empresa fornecedora do serviço. Para o empregado, os artigos mais 



 

 
 

 
 

importantes vão do 1º ao 4º; sendo assim, em seu art. 01º, a garantia do repasse da verba para 

deslocamento do trabalhador pela empresa; em seu art. 02º delimita a natureza não salarial do 

benefício e em seu art. 04º estabelece a forma de repasse do benefício e o desconto máximo 

de 6% sobre o salário base do empregado em virtude do fornecimento do benefício; 

- Salário Maternidade: embora seja uma obrigação instituída legalmente e compreender-se em 

outras obrigações com relação a folha de pagamento, ela integra o cálculo para fins 

previdenciários e trabalhistas, visto que a natureza do benefício se dá pelo afastamento da 

trabalhadora gestante de suas atividades, não podendo lesar os rendimentos desta em sua 

licença; esse beneficio equipara-se a sua renda mensal recebida pela empresa, tem duração 

normal de 120 dias ou 180 para as trabalhadoras de empresas que aderiram ao programa 

social “Empresa Cidadã”; sua garantia é constitucional (art. 201 da CF de 1988) que, 

inclusive, assiste também período de permanência mínima para a gestante após o nascimento 

da criança. 

- Salário Família: a Previdência Social, através da Lei Federal nº 4.266 de 1963, instituiu o 

benefício do salário família para os segurados empregados e/ou trabalhadores avulsos que 

possuem filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade e, que recebem até um 

montante especificado anualmente por este instituto, com base no salário mínimo local, conf. 

art. 2º desta lei, não sendo, conforme disposto do art. 6º, incorporados ao salário do 

trabalhador. Será repassado o beneficio ao trabalhador juntamente com sua remuneração 

mensal e será deduzido do montante a ser pago pelo empregador à previdência. As tabelas de 

salário e cota participação são atualizadas e divulgadas anualmente pela Previdência Social. 

- Vale Alimentação: se o empregador participar do Programa de Alimentação do Trabalhador 

– PAT, os valores destinados à alimentação ou sua aquisição não computarão o saldo 

remuneratório do trabalhador, não sendo passível de tributação de nenhuma espécie (respaldo 

legal no art. 1º da Lei Federal nº 6.321 de 1976 e na Lei Orgânica Federal nº 8.212 de 1991, 

art. 28 § 9, c) e, poderão ser antecipados ao trabalhador ou entregues junto com o pagamento 

de sua remuneração mensal. 

 

1.1.1.2 Folha de Pagamento 

 

A folha de pagamento é a relação formal dos funcionários com seus respectivos 

vencimentos/créditos, descontos e o montante líquido para seus pagamentos; de confecção 

mensal, apresenta todas as informações relativas ao registro do empregado, sua remuneração e 



 

 
 

 
 

descontos do mês de competência; acompanhada do recibo de pagamento (também conhecido 

como holerite), traz especificados os lançamentos referente a remuneração de horas 

trabalhadas e suas especificidades, adicionais, outras remunerações do trabalhador, descontos 

legais (Previdência Social, Imposto sobre a Renda e Contribuição confederativa se houver, 

etc), o montante líquido e também os encargos decorrentes para o empregador, no caso, o 

valor do FGTS a ser recolhido em benefício do trabalhador. 

 

1.1.1.3 13º Salário 

 

Também conhecida como gratificação de natal, por ser paga ao final de cada ano, é 

uma remuneração extra visando, segundo o art. 7º da CF de 1988, melhorar a condição social 

do empregado; foi instituído pela Lei Federal nº 4090 de 1962 e refere-se ao pagamento de 

uma 13ª parcela de salário, ou seja 1/12 avos da remuneração por mês de serviço, pago até o 

20º dia do mês de dezembro de cada ano. Deve ser pago em 02 parcelas ao trabalhador, sendo 

a 1ª parcela, correspondente a 50% do valor, até o dia 30 de novembro do correspondente ano 

e o restante, deduzidos os descontos legais, até o dia 20 de dezembro do mesmo ano. 

 

1.1.1.4 Férias e 1/3 de férias 

 

Férias é o nome dado ao período de descanso anual do empregado. Conforme Brasil, 

(1943), previsto no Art.130 da CLT devem ser concedidas dentro dos 12 meses da aquisição 

de seu direito e obedece a alguns critérios específicos. Seu gozo é documentado e 

remunerado. A Constituição Federal (Brasil, 1988), em seu Art. 7º, também prevê que o 

trabalhador receba, junto com o valor de suas férias, um abono equivalente a 1/3 desse valor, 

buscando melhorar com esse abono, a condição social do trabalhador.  

Além disso, se por vontade do empregado e do empregador, a legislação prevê a 

conversão de até 1/3 do período de férias em abono, ou seja, é possível, dos 30 dias a que o 

trabalhador tem direito de gozo, converter até 1/3 desse período em dias para serem 

trabalhados, recebendo do empregador, o equivalente remuneratório. 

 

1.1.1.5 Encargos Sociais 

 



 

 
 

 
 

Os encargos sociais são tributos fixados por lei e incidem sobre a remuneração da 

folha de pagamento. São de reponsabilidade do empregador; parte destes encargos é fixo, 

como os 8% do Fundo de Garantia (FGTS), 20% de Previdência Social (INSS) do 

empregador e os 5,8% de terceiros (que referem-se ao destinado às entidades SENAI, SESC, 

SESI, etc) e o que pode variar sua alíquota entre 1% e 3% de acordo com o Risco de Acidente 

do Trabalho (RAT) multiplicado pelo índice de 0,5 a 2,0 pontos por conta do seguro do Fator 

Acidentário de Prevenção (FAP). Isto posto, os encargos sociais podem variar entre 34,3% a 

39,8% sobre a folha de pagamento dos colaboradores. A Figura 1 ilustra um exemplo de 

composição rateada dos encargos sobre a folha de pagamento. 

 
FIGURA 1 – Resumo Encargos Sociais Patronal da Folha de Pagamento 

 
(RIBEIRO, 2009, p. 155) 

 

1.1.1.6 Rescisão Contratual  

 

A rescisão contratual compreende a quebra do vínculo empregatício entre empregado 

e empregador. Essa quebra contratual pode ocorrer por término de prazo determinado de 

trabalho, por iniciativa do empregado, do empregador ou por ambas as partes. Pode ser 

motivada por justa causa ou não e para cada variável dessas, implica em determinados 



 

 
 

 
 

procedimentos legais. O Capítulo V da CLT (Brasil, 1943), é especifico para tratar os 

assuntos da rescisão contratual. 

A rescisão deve ser impressa; se o vínculo com o empregador for igual ou superior a 

01 ano, deve ser homologado junto ao sindicato da categoria; respeitando as características de 

cada tipo de rescisão. 

Com a rescisão contratual, e tendo direito, o empregado recebe todos os seus haveres 

proporcionais de salário, 13º salários, férias, aviso prévio (se indenizada e motivada a rescisão 

pelo empregador), entre outras remunerações. Em se encaixando, também a multa rescisória 

do FGTS e o encaminhamento para solicitação de seguro desemprego. 

 

1.1.1.7 SEFIP/GFIP 

 

Segundo o manual disponível no sitio da Receita Federal, “a sigla GFIP significa 

Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social, compreendendo o conjunto de informações destinadas ao FGTS e à 

Previdência Social.” 

 

A obrigação de prestar informações relacionadas aos fatos geradores de contribuição 

previdenciária e outros dados de interesse do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social – foi instituída pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. O documento a ser utilizado 

para prestar estas informações – GFIP – foi definido pelo Decreto nº 2.803, de 

20/10/1998, e corroborado pelo Regulamento da Previdência Social – RPS, 

aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e alterações posteriores. (BRASIL, 

Manual da SEFIP/SEFIP, 2008, p. 6)  

 

Já a SEFIP é a sigla para o aplicativo utilizado pelo governo - Sistema Empresa de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – e, fornecido pela Caixa 

Econômica Federal – CEF, para o recebimento dessas informações a fim de consolidar os 

dados cadastrais e financeiros do empregador e de seus empregados. A guia GFIP gerada pelo 

aplicativo SEFIP é transmitida pelo programa Conectividade Social, da CEF. Após a 

informação/envio da guia, recebe-se a chave que permite a impressão da guia para pagamento 

do FGTS. 

 

Para o FGTS, a GFIP é o conjunto de informações com posto pela Guia de 

Recolhimento do FGTS - GRF e pelo arquivo SEFIP. A GRF é gerada e impressa 

pelo SEFIP após a transmissão do arquivo NRA.SFP (onde o NRA é o número do 

respectivo arquivo), pelo Conectividade Social. GFIP também é o formulário papel 

utilizado para recolhimento do FGTS em caso de depósito recursal e empregador 

doméstico. 

(...) 



 

 
 

 
 

Para a Previdência Social, a GFIP é o conjunto de informações cadastrais, de fatos 

geradores e outros dados de interesse da Previdência e do INSS, que constam do 

arquivo NRA/SFP e de outros documentos que devem ser impressos pela empresa 

após o fechamento do movimento no SEFIP. (BRASIL, Manual da SEFIP/SEFIP, 

2008, p. 8) 

 

A prestação da informação é obrigatória e mensal; devendo ser enviada até o 7º dia 

do mês subsequente, mesmo em caso de não recolhimento do FGTS (sem movimentação de 

trabalhador), será encaminhado arquivo “sem movimentação”. 

 

1.1.1.8 CAGED 

 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego- CAGED é a sigla para Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados; é um registro administrativo, instituído pela Lei Federal nº 

492, de 1965, com o objetivo de acompanhar o processo de admissão e desligamentos dos 

empregados regidos pelo regime CLT, Brasil (1943) e dar assistências aos desempregados. È 

uma planilha eletrônica que deve ser alimentada com as alterações ocorridas até o 7º dia do 

mês subsequente à movimentação de trabalhadores com carteira assinada (admissão e 

desligamentos) na empresa. 

Através desse cadastro, é possível acompanhar as movimentações por 

atividade/ocupação, por setor, por média salarial, por nível geográfico, ou ainda, por 

sazonalidades (empregados por prazo determinado: festividades, safra, cobertura período de 

férias, etc.). 

 

1.1.1.9 RAIS 

 

RAIS é a sigla para Relação Anual de Informações Sociais; esse relatório é 

considerado como uma das fontes estatísticas mais confiáveis sobre o mercado de trabalho 

formal nacional. 

Segundo Brasil (1975) o Decreto Federal nº 76.900 de 1975, que o instituiu; a 

declaração deve conter todas as informações referentes àqueles que, de alguma forma, 

colaboraram com seus serviços à pessoa jurídica no ano-calendário encerrado.  

A declaração deve ser entregue sempre no primeiro trimestre de cada ano, conforme 

as datas estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Previdência Social. As empresas que não 



 

 
 

 
 

apresentarem movimentação de empregados/colaboradores devem fazer a entrega da 

declaração negativa. A não entrega da declaração esta sujeita à multa para o empregador. 

 

1.1.1.10 DIRF 

 

DIRF é a sigla para Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte; essa 

declaração é feita pela fonte pagadora e tem como objetivo informar à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil os rendimentos/pagamentos realizados para:  

 

Pessoas físicas domiciliadas no País, inclusive os isentos e não tributáveis nas 

condições em que a legislação especifica; o valor do imposto sobre a renda e/ou 

contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus 

beneficiários; o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou 

domiciliados no exterior, ainda que não tenha havido a retenção do imposto, 

inclusive nos casos de isenção ou alíquota zero e os pagamentos a plano de 

assistência à saúde – coletivo empresarial. (MAFON, 2015) 

 

Deve ser entregue até o final do mês de fevereiro do ano subsequente ao ano 

calendário declarado. A não entrega da declaração esta sujeita a multa para a fonte pagadora. 

O sitio da Receita Federal apresenta toda a legislação pertinente, inclusive um guia de 

orientação sobre o preenchimento da declaração e suas especificidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo do exposto, percebeu-se a importância de conhecer os processos e tudo que 

compõe o trabalho dentro das empresas relacionado às rotinas trabalhistas. Sua importância 

legal, tanto para o governo como fonte de informações previdenciárias e fiscais como para as 

empresas, enquanto contribuintes diretos e repassadores dos tributos como para o empregado 

no que tange a garantia de seus direitos. 

Com o presente trabalho, buscou-se apresentar os principais saberes relacionados á 

rotina trabalhista e previdenciária das empresas, bem como, seu funcionamento e sua 

importância para todos os envolvidos. 
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